Úradná správa ObFZ 2016/2017 č. 49 z 07.06.2017
SPRÁVY KR ObFZ:
Členský poplatok R a D za sezónu 2016/2017: Každý R a D bol povinný si v ISSF vygenerovať faktúru
ohľadom toho a túto aj uhradiť (platilo to aj pre novovyškolených R futbalu zo školenia v dňoch 30.3.-3.4.2017). Ani do
07.06.2017 do 16:00 h si ju nevygeneroval a neuhradil už len rozh. M. Jakubec (viď pokyny k tomu v ÚS č. 19,
v Správach KR; alebo na stránke ObFZ, pri dátume 04.11.2016).
Podania v ISSF na KR ObFZ: V termíne od 31.5.2017 od 13:00 h do 7.6.2017 do 13:00 h ich KR dostala v
počte 3. Prerokovali ich dňa 7.6.2017 a tajomník KR ich uzavrel aj v ISSF.
Nahlásenie R na nom. listiny R súťaží VsFZ 2017/2018: KR dňa 2.6.2017 nahlásila tajomníkovi KR VsFZ rozh. P.
Košča na zaradenie na nom. listiny R VsFZ 2017/2018, ktorý sa dňa 6.6.2017 zúčastnil aj fyzických previerok R súťaží VsFZ.
Doručenie vyžiadaného videozáznamu: KR ho do 7.6.2017 dostala od týchto FO a FK: Pavlovce n/U (zo stretn.
23.k. VI.L m Pavlovce n/U - Moravany z 28.5.2017).
Vzhliadnutie videozáznamu: KR v termíne od 1.6.2017 do 7.6.2017 vzhliadla videozáznam od týchto FO a FK z
týchto stretnutí: Pavlovce n/U (z finálového stretn. 15. roč. súťaže „Pohár ObFZ Michalovce“ Pavlovce n/U - Vyš. Remety z
24.5.2017; KR nedostatky v stretn. rozobrala na pracovnom stretn. R dňa 7.6.2017; KR si videozáznam ponecháva pre interné
potreby do oznámenia).
Oznámenia pre KR: Táto ich od 1.6.2017 do 7.6.2017 dostala a vzala na vedomie tieto: - od R: a) o zruš. obs.: P.
Pavlo na 10.-11.6.2017 - rod. dôv., R. Rózsa na 9.6.2017 - štud. dôv., D. Tuším na 9.-14.6.2017 - štud. dôv., P. Rapáč na
9.6.2017 - osob. dôv; b) o neobs.: D. Tuším od 14.6.2017 do 18.6.2017 - štud. dôv.; c) o neúčasti na prac. stretn. R dňa
7.6.2017: D. Tuším - štud. dôv., T. Komenda - prac. dôv.; - od D: - o neobs.: A. Žoffčák na 17.-18.6.2017 - rod. dôv.
Upozornenie na opravu strelca gólu v ISSF: KR ho dostala od tohto FK: - dňa 4.6.2017: Palín (v ISSF, cez
„Zápis o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, k stretn. 24.k. VI.L m Palín - Hatalov z 04.06.2017, ktoré rozhodoval Kopas,
v ktorom prvý gól nedal hráč č. 8 Frantál, ale hráč č. 9 Hrabík). V ISSF opravené dňa 7.6.2017.
Sťažnosti na výkon R: KR ich dostala od týchto odosielateľov: - dňa 4.6.2017: Rakovec n/O (v ISSF, cez
„Zápis o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, na výkon rozhodcu M. Mazára v stretn. 20.k. VII.L Z m Veľ. Slemence Rakovec n/O z 04.06.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za sťažnosť: Rakovec n/O - 40 € - KR: sťažnosť - m 4.6.2017; v súlade s RS, časť F7e/e5).
Poriadkové pokuty: KR ich dňa 7.6.2017 navrhla pre DK udeliť tieto: - za neospr. neúčasť na stretn.: - rozh.: P.
Piovar (5 € - KR: nNnS - d - 3.6.2017). Uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade doručiť do
14.6.2017 do 15:00 h na ObFZ. Do pozornosti DK.
Žiadosť o zmenu obsadeného R: KR ju dostala od týchto FO a FK: - dňa 7.6.2017: Poruba p/V (v ISSF, cez
EP, cez „Podanie na komisie“; ten v nej žiada o zmenu obsadeného rozh. P. Piovara a AR K. Ubľanskú v stretn. 17.k. VII.L
V m Poruba p/V - Veľ. Revištia B z 11.6.2017, ktorú vzala na vedomie; poplatok za žiadosť: Poruba p/V - 17 € - KR:
ŽoZOR - m - 11.6.2017, v súlade s RS, F7e/e04/02).
Zmeny v obs. R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 4.-14.6.2017: KR ich dňa 7.6.2017 prerokovala a
schválila. Sú zverejnené v tejto ÚS č. 49, v časti „Zmeny v obsadení R - D“.
Obsadenie R a D na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 16.-18.6.2017: KR ho dňa 7.6.2017 prerokovala a schválila.
Zverejnené bude na webovej stránke ObFZ dňa 13.6.2017, v jej aktuálnom menu uprostred, v časti „Obsadenia R - D“.
Vyžiadanie videozáznamu: KR žiada uvedené FO a FK o doručenie videozáznamu na ObFZ do St 14.6.2017 do
15:00 h z týchto stretnutí za účelom interných potrieb: Veľ. Slemence (zo stretn. 20.k. VII.L Z m Veľ. Slemence - Rakovec n/O
zo 4.6.2017); Moravany (zo stretn. 24.k.VI.L m Moravany - Zempl. Široká zo 4.6.2017).
Uznesenia KR z tejto ÚS: KR ich uložila tajomníkovi KR zaevidovať v ISSF do 8.6.2017.
Návrh k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 17.-18.6.2017 pre nedostatok R: KR ho
dňa 7.6.2017 prerokovala, schválila a v uvedený deň ho predložila na ŠTK takto: IV. liga dorastencov: - 26. kolo - sobota
17.6.2017 o 14:30 h: Palín - Pozdišovce; V. liga Východ dorastencov: - 20. kolo - sobota 17.6.2017 o 14:30 h: Rus.
Hrabovec - Veľ. Revištia; V. liga Stred dorastencov: - 20. kolo - sobota 17.6.2017 o 14:30 h: Kriš. Liesková - Dúbravka; V.
liga Západ dorastencov: - 18. kolo - sobota 17.6.2017 o 14:30 h: Pus. Čemerné - Bánovce n/O; VI. liga mužov: - 26. kolo nedeľa 18.6.2017 o 14:30 h: Kriš. Liesková - Pavlovce n/U, Palín - Vojany; VII. liga Východ mužov: - 18. kolo - nedeľa
18.6.2017 o 14:30 h: Porostov - Poruba p/V; VII. liga Západ mužov: - 22. kolo - nedeľa 18.6.2017 o 14:30 h: Veľ.
Slemence - Strážske B; VIII.liga mužov: - 26. kolo - nedeľa 18.6.2017 o 14:30 h: Beša - Petrovce n/L B, Oborín - Stretava.
Pracovné stretnutie R: KR ho za účelom skvalitnenia činnosti R organizovala v stredu 7.6.2017 od 16:00 h na
ObFZ v Michalovciach. Viedol ho J. Mano (licenčný komisár KR). Tohto stretnutia sa zúčastnili títo R: P. Rapáč, M. Ivan,
Š. Ferko, P. Koščo, P. Pavlo, L. Babjak, Š. Miľo, M. Miľo, P. Piovar, R. Rózsa, K. Ubľanská, P. Remecký, L. Kurták, M.
Končík, T. Olexa, P. Feňuš. Ospravedlnili sa: 2 R.
SPRÁVY ŠTK ObFZ:
Informácia ŠTK k termínom stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v posledných 3 kolách: Vzhľadom
k niekoľkým telefonátom od FO a FK ohľadom toho, ŠTK zdôrazňuje, že v záverečných 3 kolách tejto sezóny, aj po
dohode s KR pre nedostatok R z 31.5.2017, nenariadila hrať všetky stretnutia v jednotlivých súťažiach v rovnakom ÚHČ
a ponechala v platnosti aj schválené výnimky. O tom, ktoré stretnutia v jednotlivých súťažiach sa v týchto kolách odohrajú
v rovnakom termíne, rozhodne ŠTK po dohode s KR na základe situácie v súťažiach.
Faktúra za organizačné zabezpečenie finálového stretnutia 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce

vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: Na ObFZ ju dňa 2.6.2017 doručil futb. odd. TJ Družst. Petrovce n/L
spracovanú podľa vopred dohodnutých podmienok. ŠTK požiadala EkÚ ObFZ uhradiť túto prevodom z účtu ObFZ na
účet príslušného FO podľa týchto údajov: Petrovce n/L (čiastka: 120 €: IBAN: SK66 0900 0000 0000 9101 9056;
SWIFT: GIBASKBX; VS: 042017; KS: 0308; ŠS: 20170524).
Doručenie putovného „Superpohára ObFZ Michalovce“ : Na základe vyzvania v predchádzajúcej ÚS, v Správach
ŠTK, ho dňa 5.6.2017 na ObFZ doručil AFK Topoľany, ktorý ho mal vo svojom vlastníctve po dobu 1 roka za predchádzajúcu
sezónu 2015/2016.
11. ročník stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: Vzhľadom
k tomu, že víťaz 15. ročníka súťaže „Pohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 a víťaz súťaže VI.
ligy mužov „Majstrovstiev ObFZ Michalovce vo futbale“ pre sezónu 2016/2017 je ten istý (OŠK Pavlovce n/U), 11.
ročník stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017 sa v zmysle RS, bod B/b/b3,
neuskutoční. OŠK Pavlovce n/U sa tak automaticky stal víťazom 11. ročníka stretnutia o „Superpohár ObFZ Michalovce
vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017. Víťaz z prostriedkov ObFZ dostane „Putovný Superpohár ObFZ Michalovce“
na obdobie 1 roka a jeho zmenšenú kópiu do trvalého vlastníctva, vecnú cenu a diplom.
Podania v ISSF na ŠTK ObFZ: Tá ich v termíne od 31.05.2017 od 13:00 h do 07.06.2017 do 13:00 h
zaevidovala v počte 4. Zaoberala sa nimi dňa 7.6.2017 a tajomník ŠTK bol poverený ich uzavrieť aj v ISSF (z nich 1
žiadosť o zmenu termínu neriešila, lebo s ňou súper nesúhlasil).
Nepripravenie alebo neskoré pripravenie nominácií družstiev k stretnutiu v ISSF: Každý klub je povinný
vytvoriť nomináciu každého svojho družstva v ISSF včas pred každým stretnutím. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných
v dňoch 1.-4.6.2017 ich: - nepripravili tieto družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - IV.L Z ž U15 - 19.k.
z 02.06.2017: Trhovište - Veľ. Slemence (2); - IV.L d U19 - 24.k. z 03.06.2017: Vyš. Remety - Čičarovce (2); - VII.L
Z m - 20.k. z 04.06.2017: Bracovce - Lesné (2). Do pozornosti DK.
Nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Každý klub je povinný zabezpečiť ku každému
domácemu stretnutiu každého svojho družstva včas pred stretnutím pre potreby R aj počítač alebo notebook s
pripojením na internet a tlačiareň. V stretnutiach súťaží ObFZ hraných v dňoch 1.-4.6.2017 tieto nepripravili tieto
družstvá týchto FO a FK v týchto súťažiach: - V.L V d U19 - 18.k. z 03.06.2017: Kusín - Porostov (1; tlačiareň). Do
pozornosti DK.
Neskorý nástup na stretnutia: Rozhodnutia ŠTK: - IV.L Z ž U15 - 19.k. z 02.06.2017: Trhovište - Veľ.
Slemence (2; 15´ pre neskorý príchod Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP); - IV.L d U19 - 24.k.
z 03.06.2017: Vyš. Remety - Čičarovce (2; 15´ pre neskorý príchod Ho; ŠTK ponechala v platnosti výsledok z HP). Do
pozornosti DK (RS, F7c/c7/12).
Nastúpenie hráča k stretnutiu bez RP: Ak hráč nastúpi k stretnutiu bez RP, jeho klub je v zmysle SPF, čl.
43/3, povinný predložiť jeho platný RP najneskôr do 48 h od začiatku stretnutia na ŠTK (po doručení od dealera), pod
hracími následkami voči družstvu v zmysle SPF (stačí ho zaslať oskenovaný emailom na ObFZ). Bez RP na stretnutia v
dňoch 1.-4.6.2017 nastúpili títo hráči v týchto súťažiach:
- VII.L Z m - 20.k. z 04.06.2017: Bánovce n/O - Horovce (hráč Do - č. 17 - René Juhás - 1387935 - nastúpil na
OP - EC 193894). Obratom ho majú doručiť: Bánovce n/O.
Informácia R o konfrontácii v zápise o stretnutí: Nebola uvedená v týchto zápisoch o stretnutí od týchto R: IV.L d U19 - 24.k. z 03.06.2017: Mazár (Lastomír - Vinné).
Informácie R o nomináciách družstiev v zápise o stretnutí v „Zázname rozhodcu“: Neboli uvedené v týchto
zápisoch o stretnutí od týchto R: - IV.L V ž U15 - 17.k. z 02.06.2017: Tuším (Zalužice - Rem. Hámre); - IV.L Z ž U15 19.k. z 02.06.2017: D. Čeklovský (Rakovec n/O - Petrovce n/L). Nepravdivé informácie o nej boli uvedené v týchto
zápisoch o stretnutí od týchto R: - VII.L Z m - 20.k. z 04.06.2017: Ruščanský (Bracovce - Lesné; o No Ho).
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní zabezpečovania videozáznamu zo stretnutí VII. líg mužov
v zápise o stretnutí: V „Zázname rozhodcu“ to nebolo uvedené v týchto zápisoch o stretnutí od týchto R: - VII.L V m - 16.k.
z 04.06.2017: Koščo (Záhor - Zalužice B); - VII.L Z m - 20.k. z 04.06.2017: Rapáč (Strážske B - Pozdišovce); Dziad
(Bracovce - Lesné); Mazár (Veľ. Slemence - Trhovište).
Nerešpektovanie nariadenia pre R o uvádzaní pripomienok k stretnutiu v zápise o stretnutí v ISSF na
správnom mieste: Uvádzať sa majú v „Zázname rozhodcu“ a nie v „Poznámke“, kde to nesprávne uviedli títo R v týchto
zápisoch o stretnutí: - IV.L V ž U15 - 17.k. z 02.06.2017: Tuším (Zalužice - Rem. Hámre).
Dodatočné uzavretie zápisov R a správ D v ISSF: Tieto boli uzavreté v ISSF od týchto R a D v týchto stretnutiach
súťaží ObFZ: - VII.L Z m - 19.k. z 28.05.2017: Lisák (Trhovište - Bánovce n/O; uzavreté až dňa 1.6.2017); Lisák
(Pozdišovce - Veľ. Kapušany B; uzavreté až dňa 1.6.2017).
Neskoré uzavretie zápisov R a správ D v ISSF: Neskoro ich v ISSF, bez uvedenia dôvodu, uzavreli títo R a D
v týchto stretnutiach súťaží ObFZ: - IV.L V ž U15 - 17.k. z 02.06.2017: Remecký (Poruba p/V - Veľ. Revištia; uzavreté až
03.06.2017); - IV.L Z ž U15 - 19.k. z 02.06.2017: D. Čeklovský (Rakovec n/O - Petrovce n/L; uzavreté až 03.06.2017);
- VII.L Z m - 20.k. z 04.06.2017: deleg. M. Rovňák (Pus. Čemerné - Malčice; uzavreté až 05.06.2017 po 21:00 h); VIII.L m - 24.k. z 04.06.2017: Ferko (Jastrabie pri MI - Sobrance B; uzavreté až po 21:00 h)
Dôrazné upozornenie pre futb. odd. TJ Družst. Ložín: ŠTK dôrazne upozorňuje FK Ložín na zabezpečenie
čistoty a poriadku v šatni delegovaných osôb (DO), ktorá musí byť uzamykateľná, ako aj na prívod tečúcej vody do
šatní družstiev a DO.
Schválenie výsledkov stretnutí jednotlivých súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v sezóne
2016/2017: ŠTK ich schválila takto: - k 7.6.2017: zo stretnutí hraných v dňoch 1.-4.6.2017 ich schválila všetky, okrem

týchto: - stretnutie 17.k. V.L S d U19 z 03.06.2017: Dúbravka - Budkovce (od domácich chýba papierový zápis po
rozhodovaní klubovým zástupcom); - stretnutie 24.k. VIII.L m z 04.06.2017: Jastrabie pri MI - Sobrance B (v riešení DK).
Vyžiadanie doručenia papierového zápisu o stretnutí po rozhodovaní stretnutia klubovým zástupcom
k uzavretiu zápisu v ISSF: Ak stretnutie rozhoduje zástupca klubu alebo iná osoba, domáci klub je povinný papierový
zápis zo stretnutia podpísaný oboma súpermi doručiť na ObFZ najneskôr v nasledujúci deň po stretnutí (stačí aj
oskenovaný e-mailom). ŠTK k uzavretiu zápisu v ISSF žiada o doručenie papierového zápisu zo stretnutia obratom na
ObFZ tieto FO a FK: Dúbravka (zo stretnutia 17.k. V.L S d U19 Dúbravka - Budkovce z 03.06.2017).
Nariadenie k zmene termínu stretnutia: Podnet k tomu dostala ŠTK dňa 1.6.2017 v ISSF, cez „Zápis o
stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy stretnutia“ od futb. odd. TJ Družst. Petrovce n/L z dôvodu
kolízie termínu domáceho stretnutia ich družstva dorastencov v IV.L d s termínom domáceho stretnutia ich B-družstva
mužov v VIII.L m dňa 10.6.2017. Stretnutie dorastencov navrhli domáci po dohode so súperom odohrať o 3 h skôr oproti
plánovanému termínu. ŠTK na základe toho nariadila stretnutie 25.k. IV.L d Petrovce n/L - Krásnovce odohrať v sobotu
10.6.2017 o 14:00 h v Petrovciach n/L (poplatok nevyžadovala).
Žiadosti o zmenu termínu alebo miesta stretnutia: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
● Močarany - dňa 5.6.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Žiadosť o zmenu termínu / hracej plochy
stretnutia“, k zmene termínu stretnutia 18.k. III.L mž U13 Močarany - Sobrance zo soboty 10.6.2017 na piatok 9.6.2017
o 15:00 h z organizačných dôvodov. Súper s navrhovanou zmenou súhlasil. ŠTK na základe toho nariadila uvedené
stretnutie odohrať v piatok 9.6.2017 o 15:00 h v Močaranoch (poplatok za žiadosť: Močarany - 10 €).
Podania na ŠTK: ŠTK ich dostala od týchto FO a FK:
● Rem. Hámre - dňa 7.6.2017 v ISSF, cez EP, cez „Zaevidovanie podania na komisie“, o dôkladné prešetrenie
a posúdenie zmeny termínu stretnutia 17.k. VII.L V m Zalužice B - Rem. Hámre z 11.06.2017 v ÚHČ, na 10.06.2017 v
ÚHČ. Nariadenie ŠTK: ŠTK nariadila odohrať stretnutie 17.k. VII.L V m Zalužice B - Rem. Hámre v sobotu 10.6.2017 v
ÚHČ o 17:00 h v Hažíne. Dôvod rozhodnutia ŠTK: V záverečných troch kolách tejto sezóny ŠTK nenariadila hrať
stretnutia v rovnakom ÚHČ a na základe "Rozpisu súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017", bod N - Vyžrebovanie súťaží, v
súťaži VII.L V m ObFZ Michalovce bola medzi schválenými výnimkami aj táto: Zalužice B - domáce stretnutia v So v
ÚHČ v Hažíne.
Návrh KR k zmene termínov stretnutí súťaží ObFZ 2016/2017 v dňoch 17.-18.6.2017 pre nedostatok R:
ŠTK ho dňa 7.6.2017 prerokovala a schválila.
Zaevidovanie uznesení ŠTK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: ŠTK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
8.6.2017 a poplatky z nich zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.
Ocenenie víťaza III.L žiakov ako majstra súťaží ObFZ 2016/2017 v tejto vekovej kategórii: Uskutoční sa v
pri stretnutí posledného 20. kola tejto súťaže na mieste, kde bude hrať jej víťaz.
Proti rozhodnutiam ŠTK je možné sa odvolať do 14 dní podľa SP, čl. 87/1.
SPRÁVY DK ObFZ:
Podnet futb. oddielu ŠK Strážske - prípad odstúpený na DK z ŠTK: Po skončení stretnutia 16.k. III.L ž
U15 Strážske - Topoľany z 26.5.2017 hostia v svojej šatni postriekali steny a lavičky vodou. Rozhodnutia DK: DK
udelila AFK Topoľany napomenutie klubu za poškodenie stien šatne a uložila mu vymaľovať poškodené steny; poplatok
za prerokovanie: Topoľany - 5 €/ZF.
Podania v ISSF na DK ObFZ: V termíne od 31.05.2017 od 13:00 h do 07.06.2017 do 13:00 h ich DK dostala
v počte 1. Prerokovala ich dňa 07.06.2017 a tajomníka DK poverila ich uzavrieť aj v ISSF.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po 5.ŽK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 2.-4.6.2017: Rozhodnutia DK:
● Radoslav Balog (Zalužice m - 1313457; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 7.6.2017, podľa 37/5a.
● Erik Fedor (Zempl. Široká m - 1230520; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 7.6.2017, podľa 37/5a.
● Matúš Mihalovič (Vyš. Remety m - 1319984; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 7.6.2017, podľa 37/5a.
● Jaroslav Zahorčák (Vyš. Remety m - 1324161; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 7.6.2017, podľa 37/5a.
● Matej Šarocký (Stretava m - 1152036; 10 €) - 1 stretn. NEPO od 7.6.2017, podľa 37/5a.
Disciplinárne sankcie (DS) hráčom po ČK v stretnutiach súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce“ v
sezóne 2016/2017 hraných v dňoch 2.-4.6.2017: Rozhodnutia DK:
● stretnutie 24. kola IV.L d Pozdišovce - Pavlovce n/U z 3.06.2017: Dávid Gombár (Pavlovce n/U d - 1366837; 5
€) - 4 týždne NEPO od 7.06.2017, podľa DP 48/1.b/2.b s prerušením.
Nedohranie stretnutia: Riešený prípad: stretnutie 24.k. VIII.L m Jastrabie pri MI - Sobrance B z 04.06.2017:
DK na základe podania rozh. Š. Ferka dňa 4.6.2017 v ISSF, cez „Zápis o stretnutí“, cez „Podania na komisie“, dňa
5.6.2017 k prerokovaniu prípadu uznesením v ISSF k tomuto podaniu predvolala na 7.6.2017 o 15:30 h tieto stránky:
Šimon Ferko (R); Alfonz Žoffčák (D); Jastrabie pri MI (hráč Peter Gurguľ, HU Milan Seman, VD Maroš Mráz, KD
Patrik Fajner), Sobrance B (VD Anton Demeter, KD Daniel Tokár). K prerokovaniu prípadu sa z nich pre
ospravedlnenie nedostavili: Jastrabie pri MI (hráč Peter Gurguľ). Rozhodca stretnutie v 68' predčasne ukončil pre
napadnutie hráča Do č. 7 divákmi hostí, ktorí vtrhli na HP, k čomu bola privolaná aj polícia. Rozhodnutie DK:
Sobrance B - pokuta 150 € za nešportové správanie sa divákov podľa DP 58/1e s poplatkom 10 € za PPK. DK uložila
obom družstvám stretnutie od 68´ dohrať vo štvrtok 15.6.2017 o 17:30 h.
Zaevidovanie uznesení DK ObFZ z tejto ÚS do ISSF: DK ich uložila tajomníkovi v ISSF zaevidovať do
8.06.2017. Poplatky a pokuty uložila zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.

Pokuty z uznesení ďalších orgánov ObFZ z tejto ÚS: DK ich: - udelila tieto: - od KR: - za neospr. neúčasť na
stretn.: - rozh.: P. Piovar (5 € - KR: nNnS - d - 3.6.2017); uhradiť poštovým peňažným poukazom ObFZ a doklad o úhrade
doručiť do 14.6.2017 do 15:00 h na ObFZ; - od ŠTK: - za nepripravenie nominácie družstva k stretnutiu v ISSF: Veľ.
Slemence (4 € - ŠTK: NNDkS - ž - 02.06.2017); Čičarovce (4 € - ŠTK: NNDkS - d - 03.06.2017); Lesné (4 € - ŠTK:
NNDkS - m - 04.06.2017); - za nepripravenie požadovanej techniky k stretnutiu: Kusín (4 € - ŠTK: NpTkS/T - d 03.06.2017); - za neskorý nástup na stretnutie: Veľ. Slemence (7 € - ŠTK: nNnS - ž - 02.06.2017); Čičarovce (7 € - ŠTK:
nNnS - d - 03.06.2017). DK všetky tieto uložila tajomníkovi DK zaevidovať v ISSF dňa 8.6.2017 a poplatky z nich
zahrnúť do mesačných ZF za 06/2017.
Odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie (okrem rozhodnutí podľa DP, čl. 37/3,5 alebo 8) sa podáva
na Disciplinárnu komisiu ObFZ do 7 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia disciplinárnej komisie (DP, čl. 84, ods. 1).
ZMENY V OBSADENÍ R – D:
a) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 4.6.2017:
VII. liga Západ mužov: - 20. kolo - nedeľa 4.6.2017 o 17:00 h: Veľ. Slemence - Rakovec n/O (Palinský ako
D - zruš.).
b) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ v dňoch 9.-11.6.2017:
III.L mž: - 18.k. - sobota 10.6.2017 o 10:00 h: Močarany - Sobrance (Pia 9.6.2017 o 15:00 h: M. Miľo).
III.L ž: - 18.k. - piatok 9.6.2017 o 16:00 h: Vinné - Nacina Ves (Piovar ako R za Rózsu).
IV.L Z ž: - 20.k. - piatok 9.6.2017 o 16:00 h: Veľ. Slemence - Budkovce (Rapáč ako R - zruš.; KR neobs. R).
IV.L d: - 25.k. - sobota 10.6.2016 o 17:00 h: Hatalov - Lastomír (Rapáč ako R za Pavla).
VI.L m: - 25.k. - nedeľa 11.6.2017 o 17:00 h: Pavlovce n/U - Palín (Ubľanská ako AR1 za Pavla), Budkovce
- Žbince (Hospodi ako AR1 za Tušíma).
VII.L V m: - 17.k. - nedeľa 11.6.2017 o 17:00 h: Poruba p/V - Veľ. Revištia B (Cejkovský; Lisák - nové
obs.), Rus. Hrabovec - Porostov (Dziad ako R za Ubľanského), Tibava - Záhor (Rovňák ako D - dopln.).
VIII.L m: - 25.k. - nedeľa 11.6.2017 o 17:00 h: Jovsa - Beša (Piovar; Popík - nové obs.), Sobrance B - Ložín
(II. ZŠ SO o 10:30 h: Popík ako D - dopln.), Úbrež - Ptrukša (Dziad ako R - zruš.; KR neobs. R).
c) na stretnutia súťaží „Majstrovstiev ObFZ Michalovce 2016/2017“ dňa 14.6.2017:
III.L mž: - 19.k. - streda 14.6.2017 o 16:00 h: Zalužice - Strážske (Babjak ako R za Tušíma).
SPRÁVY ÚSEKU SPRÁVCOV SÚŤAŽÍ ObFZ:
Vygenerovanie odmien v ISSF pre delegované osoby za 05/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
2.6.2017. Pre DO súťaží ObFZ Michalovce ich dňa 2.6.2017 vygeneroval J. Bendzák. Požiadavku na ich úpravu z
ObFZ zaslal v prílohe e-mailu dňa 2.6.2017 pre J. Letka (ved. odd. IT SFZ) s tým, aby ju tento dal do čitateľnej podoby
z csv do xls a zaslal ju späť. Ten to takto vybavil dňa 2.6.2017. Náležitosti pre R a D zo všetkých stretnutí za 05/2017
budú zahrnuté do výplat za 05/2017.
Úprava ďalších údajov v stretnutiach súťaží ObFZ Michalovce 2016/2017 v ISSF: Na základe rozhodnutí
komisií ObFZ ich (väčšinou ide o: neodohrané stretnutia; nedohrané stretnutia; zmenu výsledku po rozhodnutí ŠTK;
odstúpenie zo súťaže; odpočet bodov; a pod.) v ISSF upravil J. Bendzák (jeden zo správcov súťaží ObFZ) v stretnutiach
týchto súťaží: - dňa 7.6.2017: - rozhodnutie ŠTK o odpočte bodov za neskoré uhradenie ZF: Beša m (ďalšie -3 b. za
stretn. 17.k. VIII.L m Ptrukša - Beša z 16.04.2017; ZF za 03/2017 SFZ zaevidoval až 20.4.2017; ÚS č. 48 - Správy ŠTK); rozhodnutie ŠTK o výsledku stretnutia po jeho nedohraní: - VII.L V m - 15.k. z 28.05.2017: Podhoroď - Poruba p/V
3:0 kont. (na základe rozhodnutia DK; pôvodne 1:1 nedohrané od 67´ pre SOHP hráčmi hostí; rozh. A. Kopas).
Doplnenie obsadenia delegovaných osôb do ISSF na stretnutia súťaží ObFZ v dňoch 9.-11.6.2017: Toto doň
doplnil J. Mano (jeden zo správcov súťaží ObFZ) dňa 6.6.2017 a zmeny od 8.6.2017 (niektoré až do termínov stretnutí).
SPRÁVY MRK ObFZ:
Matričné úkony ObFZ v dňoch 01.-31.05.2017: Počas uvedeného mesiaca boli realizované priebežne a
prehľad o nich bol spracovaný dňa 1.6.2017, kedy bol zaslaný z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku
ObFZ, do jej aktuálneho menu uprostred, kde je umiestnený pri dátume 01.06.2017.
Zamietnuté „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 31.05.2017 od 16:00 h do 07.06.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto: Bracovce (1): Dominik Švoňava - 10.08.2006 (02-xx-02 – 02) požiadavka FK - uvedený FK
mohol v ISSF cez EP podať túto žiadosť nanovo.
Schválené „Žiadosti o základnú registráciu hráča“: V termíne od 31.05.2017 od 16:05 h do 07.06.2017 do
16:00 h v ISSF boli tieto a tým boli zaregistrovaní hráči týchto FO-FK: Bánovce n/O (1): René Juhás - 28.02.1992 (0202-02 – 02); Bracovce (2): Kristián Demeter - 04.08.2005 (02-02-02 – 02), Dominik Svoňava - 10.08.2006 (02-02-02 –
02). Uvedené FO a FK mohli v ISSF cez EP požiadať o vybavenie RP týchto hráčov.
Schválené žiadosti o RP hráča po schválení „Prihlášky k registrácii“: V termíne od 31.05.2017 od 16:00 h
do 07.06.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Krásnovce (1): Róbert Lešňák - 08.01.2002 (31 – 31); Bánovce n/O (1):
René Juhás - 28.02.1992 (02 – 02); Bracovce (2): Kristián Demeter - 04.08.2005 (02 – 02), Dominik Svoňava 10.08.2006 (02 – 02). Tieto FO a FK mali čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.
Schválené žiadosti o RP hráča po skončení platnosti papierových preukazov: V termíne od 31.05.2017 od
16:00 h do 07.06.2017 do 16:00 h boli v ISSF tieto: Krásnovce (1): Ján Matta - 11.03.1981 (16-31 – 31). Tieto kluby
mali čakať doručenie uvedeného počtu RP od dealera.

SPRÁVY TMK ObFZ:
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v Bobrovci pri Lipt. Mikuláši: Organizuje ho
Technický úsek SFZ v spolupráci s TMK SsFZ dňa 24.6.2017 v rozsahu 5 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať do
10.6.2017. Podrobné informácie sú na webstránke: „www.ssfz.sk“.
Seminár trénerov UEFA B a UEFA Grassroots C licencie v Nitre: Technický úsek SFZ ho organizuje dňa
24.6.2017 v rozsahu 8 hodín. Prihlášky je potrebné zaslať elektronickou formou do 20.6.2017. Bližšie informácie
nájdete na stránke: „www.trenerportal.sk“.
SPRÁVY KM ObFZ:
Ospravedlnenie z neúčasti na zrazoch Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12: Na ObFZ ho doručili
títo odosielatelia: - dňa 05.06.2017: Bracovce (e-mailom ohľadom týchto hráčov: Eštok Július, Čurma Martin, Žofčak
Anton, Pulko Štefan - všetci z rod. dôv. k zrazu z 05.06.2017); - dňa 06.06.2017: Trhovište (e-mailom až po zraze
ohľadom týchto hráčov: Kristián Bogár ,Julián Bogár, Nikolas Bogár, Slavomír Koba - všetci z dôv. absolvovania školy
v prírode, k zrazu z 05.06.2017). KM to vzala na vedomie.
Dodatočné doplnenie nominácií žiakov na zraz Výberov ObFZ U14, U13, U12, dňa 5.6.2017 o 17:00 h
v Nacinej Vsi: Dodatočne do nich boli nominovaní títo hráči: do U14: Daduč Jozef, Kucka David (obaja OFK
Lastomír); do U13: Daduč Daniel, Kora Marcel (obaja OFK Lastomír); Kňazík Dávid (ŠK Strážske); Hoľan Dávid (TJ
FK Družst. Trhovište); do U12: Mileňky Ján (TJ FK Družst. Trhovište).
Ďalšie informácie o Výberoch ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“: Tieto (Info o zraze z 05.06.2017; 2 fotozábery zo zrazu z 05.06.2017; Info o najbližšom
zraze dňa 19.06.2017; Nominácie hráčov na 19.06.2017) dňa 6.6.2017 na základe podkladov spracoval J. Bendzák
a hneď v uvedený deň ich zaslal z ObFZ e-mailom k zverejneniu na webovú stránku ObFZ, kde sú umiestnené pri
dátume 07.06.2017. Vyhodnotenie zrazu z 05.06.2017 spracoval J. Vaľko (hl. tréner) a e-mailom ho dňa 07.06.2017
zaslal na stanovené miesta.
Najbližší zraz Výberov ObFZ Michalovce U14, U13, U12, v rámci projektu „Program podpory
talentovaných hráčov SFZ“ v 1. polroku 2017: Tento sa uskutoční v pondelok 19.6.2017 od 17:00 h na štadióne
futb. odd. ŠK Nacina Ves. Bližšie informácie k nemu viď na webovej stránke ObFZ pri dátume 07.06.2017.
Rozdelenie používaného materiálno-technického zabezpečenia tréningových zrazov výberov ObFZ
Michalovce U12, U13, U14, zo sezóny 2015/2016: KM ObFZ ho rozdelila pre tie FO a FK, ktorých hráči sa
v uvedenej sezóne zúčastňovali týchto tréningových zrazov, a to podľa účasti ich hráčov na nich. Kluby, ktorých sa to
týka, budú z ObFZ vyzvané telefonicky, aby si pridelené veci prišli oproti podpisu prevziať na ObFZ v termíne vopred
telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ.
SPRÁVY SEKRETARIÁTU ObFZ:
Videozáznamy FO a FK zo stretnutí súťaží ObFZ: V termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom
ObFZ si ich na Se môžu prevziať aj tieto FO a FK: Budkovce (zo stretn. 24.k. VI.L m Budkovce - Zalužice z 29.05.2016);
Krásnovce (zo stretn. 17.k. VI.L m Krásnovce - Dúbravka zo 16.4.2017); Kriš. Liesková (zo stretn. 6.k. VI.L m Kriš.
Liesková - Kusín z 11.09.2016); Palín (zo stretn. 16.k. VI.L m Palín - Vyš. Remety z 09.04.2017); Moravany (zo stretn. 16.k.
VI.L m Moravany - Kriš. Liesková z 09.04.2017).
Prevzatie vybaveného RP člena SFZ pre ObFZ: Na ObFZ si ho už prevzal aj: - dňa 07.06.2017: Miloš Miľo.
Požiadavka o vyplnenie tlačiva „Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín“ za 05/2017: Na ObFZ ju aj
s príslušným tlačivom dňa 2.6.2017 osobne doručil rozh. J. Bukaj. Požiadavka, aj s príslušným tlačivom, bola hneď dňa
v uvedený deň odstúpená k vyplneniu pre EkÚ ObFZ.
Požiadavka na ukončenie dohody o pracovnej činnosti: Na ObFZ ju dňa 7.6.2017 osobne v písomnej forme
doručil rozh. L. Kurták ohľadom ukončenia dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej dňa 22.3.2017 s ObFZ na obdobie
od 25.03.2017 do 30.06.2017, a to k 07.06.2017 z osob. dôvodov. Požiadavka bola hneď v uvedený deň odstúpená pre
EkÚ ObFZ k spracovaniu ukončenia dohody s uvedeným a k jeho odhláseniu z poisťovní.
Vyžiadanie kópie dokladu z banky o vedení účtu klubu s uvedením IBAN klubu: Dňa 29.5.2017 e-mailom
zaslaným z ObFZ na e-mailové adresy klubových ISSF manažérov boli o to, z dôvodu nedodania tohto dokladu na
ObFZ a jeho chýbania v dokladoch klubu na ObFZ, požiadané tieto 4 FO - FK: Ložín, Nacina Ves, Podhoroď, Tibava.
Všetky uvedené FO - FK boli povinné túto kópiu doručiť na ObFZ obratom (stačilo aj oskenovanú v prílohe e-mailu).
Z nich ju ešte na ObFZ nedoručili a obratom ju majú doručiť aj tieto FO a FK: Podhoroď, Tibava.
Návrh plánu zasadnutí orgánov ObFZ na II. polrok 2017: Pripravil ho J. Bendzák (sekretár ObFZ). Každému
členovi VV, predsedovi RK a predsedom rozhodujúcich komisií ObFZ (KR, DK, ŠTK), za zaslal k pripomienkovaniu (tie
bolo potrebné doručiť na ObFZ e-mailom do 9.6.2017 do 15:00 h) z ObFZ v prílohe e-mailu s pozvánkou na najbližšie
zasadnutie VV ObFZ.
Vyžiadanie potvrdenia o príjme: Toto si už na ObFZ, na základe predloženia požadovaného tlačiva, vyžiadali
aj: - dňa 01.06.2017: L. Kurták (za 05), F. Gejguš (za 05), J. Bukaj (za 05). Dané na vedomie ekonom. úseku ObFZ.
SPRÁVY EKONOMICKÉHO ÚSEKU ObFZ:
Požiadavka ŠTK o úhradu peňažných darov za 15. ročník súťaže „Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre
sezónu 2016/2017: Tieto boli v zmysle požiadavky ŠTK z 31.5.2017 poukázané prevodom z účtu ObFZ na účty

príslušných FO a FK dňa 2.6.2017 takto: Pavlovce n/U - 300 € (za 1. miesto), Vyš. Remety - 250 € (za 2. miesto). EkÚ
ObFZ uvedené dáva na vedomie pre ŠTK ObFZ.
Požiadavka ŠTK o úhradu faktúry za organizačné zabezpečenie finálového stretnutia 15. ročníka súťaže
„Pohár ObFZ vo futbale mužov“ pre sezónu 2016/2017: Táto bola v zmysle požiadavky ŠTK uhradená prevodom z
účtu ObFZ na účet príslušného FO dňa 2.6.2017 takto: Petrovce n/L - 120 €. EkÚ ObFZ uvedené dáva na vedomie pre
ŠTK ObFZ.
Odhlásenie zamestnanca z poisťovní z dôvodu ukončenia dohody o pracovnej činnosti: Účtovníčka ObFZ,
na základe ukončenia dohody o pracovnej činnosti s F. Gejgušom k 31.05.2017 (uzatvorená bola dňa 29.03.2017 na
obdobie od 01.04.2017 do 30.06.2017), uvedeného dňa 01.06.2017 odhlásila zo Sociálnej i Zdravotnej poisťovne.
Ukončenie dohody o pracovnej činnosti: ObFZ na základe požiadavky rozh. L. Kurtáka z 07.06.2017 o
ukončenie dohody o pracovnej činnosti, uzatvorenej dňa 22.3.2017 s ním na obdobie od 25.03.2017 do 30.06.2017, k
07.06.2017 z osob. dôvodov, dňa 7.6.2017 spracoval doplnok k tejto dohode s ukončením k 7.6.2017. Obe strany si po
jeho jednom oboma stranami podpísanom výtlačku prevzali dňa 7.6.2017.
Prevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich už osobne alebo v zastúpení oproti podpisu
vyzdvihli: - dňa 05.06.2017: P. Feňuš (za 04); - dňa 07.06.2017: L. Babjak (za 04), M. Ivan (za 03, 04), Š. Ferko (za 04).
Neprevzatie výplatných lístkov zamestnancov ObFZ: Na ObFZ si ich neprevzali a prevziať si ich majú obratom
osobne alebo v zastúpení oproti podpisu, v termíne vopred telefonicky dohodnutom so sekretárom ObFZ, aj títo z nich: a) z
roku 2015: M. Marcin (za 03,04,05,06), I. Šimaľ (za 10,11); b) z roku 2016: M. Jakubec (za 08,09,10), R. Mitrík (za 10); c)
z roku 2017: J. Cejkovský (za 04), D. Čeklovský (za 03, 04), M. Dančišin (za 03, 04), L. Didič (za 03, 04), J. Hreško (za
03, 04), P. Kaffan (za 03, 04), J. Matej (za 03, 04), M. Mazár (za 04), O. Palinský (za 04), V. Pčolár (za 03, 04), P. Piovar
(za 04), R. Rózsa (za 04), M. Ruščanský (za 03, 04), M. Sabo (za 03, 04), J. Šimko (za 04), M. Tušek (za 03, 04), D. Tuším
(za 04), L. Vojtko (za 03, 04), A. Žoffčák (za 03, 04).
Potvrdenie o rozsahu odpracovaných hodín: ObFZ tlačivo k tomu, na základe požiadavky, vyplnil pre týchto
zamestnancov: - požiadavka z 02.06.2017: pre J. Bukaja za 05/2017 (originál uvedeného potvrdenia mu odovzdal osobne
dňa 5.6.2017). Kópiu potvrdenia, s podpisom uvedeného o prevzatí, si ObFZ ponechal pre vlastnú potrebu.
Kópie dokladov o úhrade zberných faktúry FO a FK z ISSF: Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v ZF nemal platbu z nej importovanú na účte SFZ, bol povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu dokladu o jej úhrade
na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom. Ani do 07.06.2017 do 16:00 h ich na ObFZ stále nedoručili a doručiť ich
obratom sú povinné aj tieto FO a FK: - z importovaných na účet SFZ za jednotlivé mesiace v týchto dňoch: - za
09/2016: - dňa 17.10.2016: Beša; - za 10/2016: - dňa 15.11.2016: MI-Topoľany; - dňa 16.11.2016: Vinné; - dňa
18.11.2016: Sobrance; - za 01/2017: - dňa 15.2.2017: Budkovce; - za 02/2017: - dňa 14.3.2017: Budkovce; - za 03/2017:
- dňa 13.04.2017: Lastomír, Vinné; - dňa 20.04.2017: Beša; - dňa 21.04.2017: Tušice TNV; - za 04/2017: - dňa
11.5.2017: Veľ. Slemence, Vyš. Remety; - dňa 12.5.2017: Petrovce n/L, Veľ. Revištia; - dňa 15.05.2017: Veľ.
Kapušany.
Upozornenie pre FO a FK k zberným faktúram z ISSF za 05/2017: Tieto boli v ISSF vygenerované dňa
01.06.2017 a platby za tieto ZF majú byť importované na účte SFZ do termínu v nej uvedeného (do 12.06.2017). ObFZ ich
odporúča uhradiť aspoň 3 dní pred termínom uvedeným v zbernej faktúre (najneskôr 09.06.2017). Z klubov územne
patriacich pod ObFZ Michalovce ich malo pre ObFZ Michalovce uhradiť týchto 51 FO a FK: Bánovce n/O, Beša,
Bracovce, Budkovce, Čičarovce, Dúbravka, Hatalov, Horňa, Horovce, Iňačovce, Jastrabie pri MI, Jovsa, Koromľa,
Krásnovce, Kriš. Liesková, Kusín, Lekárovce, Lesné, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, Moravany, Oborín, Palín,
Pavlovce n/U, Petrovce n/L, Podhoroď, Porostov, Poruba p/V, Pozdišovce, Ptrukša, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem.
Hámre, Rus. Hrabovec, Sobrance, Strážske, Stretava, Tibava, Trhovište, Úbrež, Veľ. Kapušany, Veľ. Revištia, Veľ.
Slemence, Vinné, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Zempl. Široká, Žbince.
Zberné faktúry FO a FK z ISSF za 05/2017: V termíne od 01.06.2017 do 07.06.2017 do 16:00 h už boli platby
z týchto ZF importované na účte SFZ od týchto 22 FO a FK v týchto dňoch (uvedený dátum je dňom importu úhrady ZF
na účet SFZ): - dňa 05.06.2017 (11): Bracovce, Horňa, Horovce, Jovsa, Podhoroď, Ptrukša, Sobrance, Strážske,
Úbrež, Veľ. Kapušany, Vinné; - dňa 06.06.2017 (7): Dúbravka, Kusín, Oborín, Palín, Poruba p/V, Trhovište, Zempl.
Široká; - dňa 07.06.2017 (4): Iňačovce, Lesné, Petrovce n/L, Tibava. Do 07.06.2017 do 16:00 h platbu z týchto ZF na
účte SFZ nemalo importovanú týchto 29 FO a FK: Bánovce n/O, Beša, Budkovce, Čičarovce, Hatalov, Jastrabie pri
MI, Koromľa, Krásnovce, Kriš. Liesková, Lekárovce, Ložín, Malčice, MI - TJ Sokol Močarany, Moravany,
Pavlovce n/U, Porostov, Pozdišovce, Pus. Čemerné, Rakovec n/O, Rem. Hámre, Rus. Hrabovec, Stretava, Veľ.
Revištia, Veľ. Slemence, Vojany, Vyš. Remety, Záhor, Zalužice, Žbince. Každý FO a FK, ktorý do termínu uvedeného
v zbernej faktúre (do 12.06.2017), nebude mať platbu z nej importovanú na účte SFZ, bude mať od nasledujúceho dňa (od
13.06.2017) zastavenú činnosť NEPO s postihom v zmysle SPF a bude povinný hneď po úhrade faktúry doručiť kópiu
dokladu o úhrade na ObFZ osobne, písomne alebo e-mailom.
SPRÁVY K SEZÓNE 2017/2018:
Príprava sezóny 2017/2018: Od 1.6.2017 sú materiály k tomu priebežne zverejňované na webovej stránke
ObFZ, v jej menu vľavo, dole v novej časti „Príprava sezóny 2017/2018“. Doposiaľ do nej boli postupne zaslané tieto
materiály: - 01.06.2017: 00 - Informácie k sezóne 2017/2018; 01 - Schválené zmeny k sezóne 2017/2018; 02 - Oznámenia
k príprave súťaží FZ 2017/2018; - dňa 02.06.2017: 03 - Upozornenia k príprave súťaží FZ 2017/2018; 04 - Možnosť
vytvorenia spoločného družstva mládeže (podmienky; dohoda); - dňa 07.06.2017: 05 - Oznámenia k príprave súťaží ObFZ
Michalovce 2017/2018.

SPRÁVY VV ObFZ:
Členské schôdze futbalových oddielov a futbalových klubov v 1. polroku 2017: FO a FK ich majú
uskutočniť v termíne od 20.5.2017 do 30.6.2017. Na členskej schôdzi má každý FO a FK najmä: vyhodnotiť svoju
činnosť a hospodárenie za 1. polrok 2017; prerokovať prípravu na sezónu 2017/2018; uskutočniť prípadné zmeny
funkcionárov výborov svojich FO a FK; schváliť delegáta FO-FK a jeho náhradníka na najbližšiu riadnu konferenciu
ObFZ Michalovce. Okrem toho ich FO a FK môžu využiť aj na nahlásenie svojich uchádzačov na organizované školenia
nových rozhodcov a trénerov, na ocenenie svojich najlepších hráčov, na ocenenie jubilantov, na prerokovanie návrhov
svojich zástupcov do jednotlivých orgánov ObFZ, a pod.
Pozvánka na najbližšie 42. zasadnutie VV ObFZ Michalovce v tomto 4-ročnom funkčnom období rokov
2014-2017 - na 12.6.2017: Táto bola z ObFZ zaslaná dňa 5.6.2017 v prílohe e-mailu, aj s návrhom „Plánu zasadnutí
orgánov ObFZ na II. polrok 2017“, všetkým členom VV, predsedovi RK, sekretárovi ObFZ a predsedom pozvaných
komisií ObFZ (KR, ŠTK, DK).
ZO SPRÁV VsFZ:
Najbližšie zasadnutie VV VsFZ (z ÚS VsFZ č. 36 z 31.05.2017 - zo Správ Se VsFZ): Uskutoční sa dňa
14.06.2017 o 15:00 h v Košiciach.
Najbližší 49. roč. súťaže SFZ mužov „Slovnaft Cup“ v sezóne 2017/2018 (z ÚS VsFZ č. 36 z 31.05.2017 zo Správ ŠTK VsFZ): Podaním elektronickej prihlášky v ISSF na ŠTK SFZ do uvedeného ročníka súťaže Slovenský
pohár / Slovnaft Cup – na súťažný ročník 2017/2018 môžu svoje družstvá prihlásiť aj kluby V. líg mužov, a to už od
29.05.2017 do 30.06.2017 do 24:00 h.
Požiadavka o nahlásenie R nováčikov na nominačné listiny VsFZ 2017/2018 (z ÚS VsFZ č. 36 z
31.05.2017 - zo Správ KR VsFZ): KR VsFZ vyzvala KR ObFZ o nahlásenie nováčikov na nominačné listiny VsFZ od
súťažného ročníka 2017/2018. Mená nováčikov aj s údajmi (emailová adresa, telefónne číslo, bydlisko) bolo potrebné
nahlásiť na e-mailovú adresu: „tonoperat@gmail.com“ do 4.6.2017. Nahlásení nováčikovia sa zúčastnia FP dňa
6.6.2017 od 16:00 h v Košiciach na Atletickom štadióne na Wattsonovej ulici. R so sebou prinesú lekárske potvrdenie o
schopnosti vykonávať činnosť R.
SPRÁVY Z ISSF:
Informácia o doplnení „Záväznej prihlášky družstva do súťaže“: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa
2.6.2017 od F. Ferenca s týmto textom: „Chceme Vás len informovať, že do prihlášky sa doplnil jeden bod (10.). V
prílohe nájdete znenie.“
Požiadavka na urgentné vyžiadanie IBAN klubu do ISSF: FZ ju dostali z ISSF e-mailom dňa 2.6.2017 od
F. Ferenca s týmto textom: „Generovali sa faktúry, no po novej funkcionalite a po prechode na SAP, nedokáže systém
vygenerovať faktúry, ak klub nemá uvedený IBAN. Urgentne Vás žiadam, aby ste čím skôr oslovili svoje kluby
uvedené v prehľade, aby svoje IBANy zasielali cez ISSF - pomoc (prípadne ich kolektujte vy a zašlite mi ich naraz cez
ISSF - pomoc) najneskôr dnes do konca pracovnej doby.“ V prehľade nebol ani jeden klub matrične patriaci bol
ObFZ Michalovce.
Objednávkový formulár na vstupenky na najbližšie kvalifikačné stretnutie A-družstiev mužov
Slovensko - Slovinsko: Členovia SFZ informáciu o ňom dostali z ISSF e-mailom dňa 7.6.2017, v prílohe aj
s objednávkovým formulárom, od I. Bittnerovej (Ticketing manažér SFZ) s týmto textom: „V prílohe si Vám
dovoľujeme zaslať Objednávkový formulár na vstupenky na najbližší kvalifikačný zápas "A" tímu Slovensko Slovinsko. Prepošlite túto informáciu obratom aj Vášmu predsedovi. Zároveň Vás žiadame o dodržanie termínu na
zaslanie objednávky - piatok 30.6.2017 do 16:30 h. Po tomto termíne budú vstupenky dané do predaja pre širokú
verejnosť online - www.maxiticket.sk a vstupenky.futbalsfz.sk. Všetky informácie nájdete v prílohe.“. Uvedené bolo
preposlané z ObFZ e-mailom predsedovi ObFZ dňa 7.6.2017.
Proti rozhodnutiam uvedeným v tejto ÚS je možné podať odvolanie v zmysle platných predpisov futbalu.
Oblastný futbalový zväz Michalovce

